
   UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /STC-GCS                     Hà Giang, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v Lựa chọn đơn vị bán đấu giá 

tài sản là xe ô tô thanh lý  
 

  

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản  

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông báo số 325/TB-STC ngày 03/8/2021 của Sở Tài chính về  

việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý. 

Căn cứ Biên bản đánh giá hồ sơ năng lực ngày 10/8/2021 của Sở tài chính. 

Thực hiện quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các quy định hiện 

hành. Ngày 03/8/2021 Sở Tài chính đã thực hiện thông báo lựa chọn tổ chức bán 

đấu giá tài sản, công khai trên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá của 

Bộ Tư pháp và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Đến hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, có 02 bộ hồ sơ năng lực của Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang và Công ty đấu giá hợp 

danh tài sản Hà Thành Việt Nam đăng ký tham gia. Sau khi kiểm tra hồ sơ năng 

lực, phương án thực hiện và kinh nghiệm của đơn vị, Sở Tài chính quyết định lựa 

chọn đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức thực hiện bán đấu giá 

tài sản là xe ô tô thanh lý theo quy định của Luật Đấu giá và quy định hiện hành 

khác. 

Sở Tài chính mời Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đến thực hiện ký 

kết hợp đồng đấu giá, cụ thể:  

- Thời gian: 14 giờ ngày 10/8/2021. 

- Địa điểm: Hội trường B, Sở Tài chính Hà Giang. 

Sở Tài chính thông báo để đơn vị được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                          

- Như trên; 

- CT đấu giá HDTS Hà Thành Việt Nam; 

- L.Đạo Sở; 

- Lưu: VT, GCS.                                                                           
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